




ANUNȚ DE PARTICIPARE
la procedura de achiziție publică de tip  LICITAŢIE PUBLICĂ

nr. 18/04385 28.09.2018din

Denumirea autorităţii contractante: CENTRUL PENTRU ACHIZIŢII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
Tip procedură achiziție: Licitaţie publică

Programul Național de prevenire și control HIV-SIDA și ITS, conform necesităților IMSP
Spitalul Dermatologice și Maladii Comunicabile pentru anul 2019Obiectul achiziției:
33000000-0Cod CPV:

Data publicării anunțului de intenție: Nu e specificată

Această invitaţie la procedura de achiziție este urmarea anunţului de participare publicat în Buletinul Achiziţiilor Publice
Nr.:  76  din  28.09.2018.

În scopul achiziţionării "Programul Național de prevenire și control HIV-SIDA și ITS, conform necesităților IMSP Spitalul
Dermatologice și Maladii Comunicabile pentru anul 2019"

conform necesităţilor autorității contractante (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară: 2019
este alocată suma necesară din sursa alocaţiilor: Ministerul Finanțelor

Cumpărătorul  invită  operatorii  economici  interesaţi,  care  îi  pot  satisface  necesităţile,  să  participe  la  procedura privind
livrarea/prestarea/executarea următoarelor   Bunuri:

Bunuri  şi specificaţii tehniceListă:

CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

1 Teste pentru flowcitometrie BD FACS
Count TM

100.00Set1.1 BD FACS Count TM Reagents, kit 50 teste BD FACS Count TM Reagents kit,
50 teste. Manualul de utilizare să
fie prezentat în limba română sau
rusă. La momentul livrării termenii
de valabilitate să constituie 80-
85% de la data fabricării. Să fie
prezentate certificatele CE, IVD.

33000000-0

10.00Set1.2 BD FACS Count TM Control kit, 25 teste BD FACS Count TM Control kit,
25 teste. Manualul de utilizare să
fie prezentat în limba română sau
rusă. La momentul livrării termenii
de valabilitate să constituie 80-
85% de la data fabricării. Să fie
prezentate certificatele CE, IVD.

33000000-0

27.00Bucată1.3 BD FACS Flow TM, 20 litri BD FACS Flow TM, 20 litri.
Manualul de utilizare să fie
prezentat în limba română sau rusă.
La momentul livrării termenii de
valabilitate să constituie 80- 85%
de la data fabricării. Să fie
prezentate certificatele CE, IVD.

33000000-0

6.00Bucată1.4 BD FACS Clean TM, 5 litri BD FACS Clean TM, 5 litri.
Manualul de utilizare să fie
prezentat în limba română sau rusă.
La momentul livrării termenii de
valabilitate să constituie 80- 85%
de la data fabricării. Să fie
prezentate certificatele CE, IVD.

33000000-0

10.00Set1.5 BD FACS Control blood, 2,5 ml BD FACS Control blood, 2,5 ml.
Manualul de utilizare să fie
prezentat în limba română sau rusă.
La momentul livrării termenii de
valabilitate să constituie 80- 85%
de la data fabricării. Să fie
prezentate certificatele CE, IVD.

33000000-0

2 Teste pentru determinarea ARN HIV
(PCR) utilizând platforma GeneXpert HIV-
1 Viral Load

800.00Set2.1 Xpert HIV-1 Viral Load, N10 Xpert HIV-1 Viral Load, N1033000000-0
70.00Set2.2 Xpert HIV-1 Qual, N10 Xpert HIV-1 Qual, N1033000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

4.00Set2.3 Xpert Check, N5 Xpert Check, N533000000-0
3 Consumabilelor necesare pentru

flowcitometrie și determinarea ARN HIV
5000.00Bucată3.1 Vârfuri sterile 10-100 ul Vârfuri sterile 10-100 ul33000000-0
5000.00Bucată3.2 Vârfuri sterile 20-200 ul Vârfuri sterile 20-200 ul33000000-0
5000.00Bucată3.3 Vârfuri sterile 100-1000 ul Vârfuri sterile 100-1000 ul33000000-0
500.00Bucată3.4 Vacutainer K3EDTA 2,0 ml Vacutainer K3EDTA 2,0 ml33000000-0

5000.00Bucată3.5 Vacutainer K3EDTA 3,0 ml Vacutainer K3EDTA 3,0 ml33000000-0
8000.00Bucată3.6 Vacutainer K3EDTA 4.0 ml Vacutainer K3EDTA 4.0 ml33000000-0
2000.00Bucată3.7 Cryotuburi Cryotuburi33000000-0
1000.00Bucată3.8 Microtuburi 2,0 ml Microtuburi 2,0 ml33000000-0
100.00Bucată3.9 Cryoboxe Cryoboxe33000000-0
25.00Bucată3.10 Alcool etilic 70% Alcool etilic 70%33000000-0

5000.00Bucată3.11 Mănuși din latex S Mănuși din latex S33000000-0
30000.00Bucată3.12 Mănuși din latex M Mănuși din latex M33000000-0
5000.00Bucată3.13 Mănuși din latex L Mănuși din latex L33000000-0
5000.00Bucată3.14 Ace cu holder maturi Ace cu holder maturi33000000-0
500.00Bucată3.15 Ace cu holder copii Ace cu holder copii33000000-0
100.00Bucată3.16 Hârtie pentru mese 46X50 cm Hârtie pentru mese 46X50 cm33000000-0

4 Teste necesare diagnosticării și confirmării
infecției cu HIV

200000.00Bucată4.1 Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV
½ în sânge (test de bază)

Principiul testului Prezentarea
trusei Sensibilitate Specificitate
Test-rapid pentru depistarea
simultană a anticorpilor anti HIV1
(grupul M și O) și anti HIV2
Testul se realizează pe probe de
sânge sau ser și sânge sau plasmă și
sânge sau ser, plasmă și sânge
Bazat pe principiul reacției
imunoenzimatice indirecte
În calitate de antigene sunt utilizate
cel puțin: proteina recombinată sau
peptida gp41  HIV 1, peptida gp36
a HIV2
 Format – dispozitive individuale
pentru fiecare eșantion de sânge
Numărul de manipulări minimal –
picurarea eșantionului integru
nemijlocit în dispozitiv
Este asigurat controlul intern al
calității lotului de lucru
Efectuarea testării nu necesită
aplicarea aparatajului specil
Truse conține toți reactivii și
accesoriile necesare (dispozitiv cu
test, lanțeta, șervețel cu alcool,
pipeta si buffer diluant) pentru
efectuarea testării
Validarea testului și evaluarea
rezultatelor testării vizuală
Durata testării – nu mai mult de 30
minute
În instrucțiune sunt descrise clar și
concret – procedeul de testare,
validarea și interpretarea
rezultatelor, procedura la obținerea
rezultatelor pozitive sau suspecte,
precauții speciale pentru depozitare,
termenul de valabilitate, securitate
și precauții de lucru.
Instrucțiunea este prezentată în
limba română sau rusă.
Kitul diagnostic prevăzut pentru nu
mai mult de 25 dispozitive, dacă

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

200000.00Bucată4.1 Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV
½ în sânge (test de bază)

termenul de valabilitate de la
momentul livrării este nu mai puțin
de 1 an.
Kitul diagnostic prevăzut pentru nu
mai mult de 50 dispozitive, dacă
termenul de valabilitate de la
momentul livrării este nu mai puțin
de 2 ani. 100% evaluată pe mostre
confirmate ca pozitive la anticorpii
anti-HIV1/2 Nu mai puțin de
99,5%. Cerințe tehnice
suplimentare:

1. Termenul de valabilitate - Către
ziua furnizării mărfii beneficiarului
nu mai puțin de 90% din termenul
de la data producerii până la data
expirării indicate în certificatul
analitic (certificat de calitate).
2. Standard de fabricare – Certificat
ISO pentru IVD, Certificat CE,
precalificare OMS.
3. Prezentarea instrucțiunii
originale la test și traduse în limba
de stat.

33000000-0

2000.00Bucată4.2 Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV
½ în sânge (test alternativ 1”alt producător”
fata de cel de baza si din alternativa 2)

Principiul testului
Test-rapid pentru depistarea
simultană a anticorpilor anti HIV1
(grupul M și O) și anti HIV2
Testul se realizează pe probe de
sânge sau ser și sânge sau plasmă și
sânge sau ser, plasmă și sânge
Bazat pe principiul reacției
imunoenzimatice indirecte
În calitate de antigene sunt utilizate
cel puțin: proteina recombinată sau
peptida gp41  HIV 1, peptida gp36
a HIV2
 Prezentarea trusei
Format – dispozitive individuale
pentru fiecare eșantion de sânge
Numărul de manipulări minimal –
picurarea eșantionului integru
nemijlocit în dispozitiv
Este asigurat controlul intern al
calității lotului de lucru
Efectuarea testării nu necesită
aplicarea aparatajului specil
Truse conține toți reactivii și
accesoriile necesare pentru
efectuarea testării
Validarea testului și evaluarea
rezultatelor testării vizuală
Durata testării – nu mai mult de 30
minute
În instrucțiune sunt descrise clar și
concret – procedeul de testare,
validarea și interpretarea
rezultatelor, procedura la obținerea
rezultatelor pozitive sau suspecte,
precauții speciale pentru depozitare,
termenul de valabilitate, securitate
și precauții de lucru.
Instrucțiunea este prezentată în

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

2000.00Bucată4.2 Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV
½ în sânge (test alternativ 1”alt producător”
fata de cel de baza si din alternativa 2)

limba română sau rusă.
Kitul diagnostic prevăzut pentru nu
mai mult de 25 dispozitive, dacă
termenul de valabilitate de la
momentul livrării este nu mai puțin
de 1 an.
Kitul diagnostic prevăzut pentru nu
mai mult de 50 dispozitive, dacă
termenul de valabilitate de la
momentul livrării este nu
mai puțin de 2 ani.
Sensibilitate
100% evaluată pe mostre
confirmate ca pozitive la anticorpii
anti-HIV1/2
Specificitate
Nu mai puțin de 99,5%. Cerințe
tehnice suplimentare:

1. Termenul de valabilitate - Către
ziua furnizării mărfii beneficiarului
nu mai puțin de 90% din termenul
de la data producerii până la data
expirării indicate în certificatul
analitic (certificat de calitate).
2. Standard de fabricare – Certificat
ISO pentru IVD, Certificat CE,
precalificare OMS.
3. Prezentarea instrucțiunii
originale la test și traduse în limba
de stat.

33000000-0

2000.00Bucată4.3 Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV
½ în sânge (test alternativ 2 ”alt producător
fata de cel de baza si cel din alternativa 1”)

Principiul testului
Test-rapid pentru depistarea
simultană a anticorpilor anti HIV1
(grupul M și O) și anti HIV2
Testul se realizează pe probe de
sânge sau ser și sânge sau plasmă și
sânge sau ser, plasmă și sânge
Bazat pe principiul reacției
imunoenzimatice indirecte
În calitate de antigene sunt utilizate
cel puțin: proteina recombinată sau
peptida gp41  HIV 1, peptida gp36
a HIV2
 Prezentarea trusei
Format – dispozitive individuale
pentru fiecare eșantion de sânge
Numărul de manipulări minimal –
picurarea eșantionului integru
nemijlocit în dispozitiv
Este asigurat controlul intern al
calității lotului de lucru
Efectuarea testării nu necesită
aplicarea aparatajului specil
Truse conține toți reactivii și
accesoriile necesare pentru
efectuarea testării
Validarea testului și evaluarea
rezultatelor testării vizuală
Durata testării – nu mai mult de 30
minute
În instrucțiune sunt descrise clar și
concret – procedeul de testare,
validarea și interpretarea

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

2000.00Bucată4.3 Test rapid de depistare a anticorpilor anti HIV
½ în sânge (test alternativ 2 ”alt producător
fata de cel de baza si cel din alternativa 1”)

rezultatelor, procedura la obținerea
rezultatelor pozitive sau suspecte,
precauții speciale pentru depozitare,
termenul de valabilitate, securitate
și precauții de lucru.
Instrucțiunea este prezentată în
limba română sau rusă.
Kitul diagnostic prevăzut pentru nu
mai mult de 25 dispozitive, dacă
termenul de valabilitate de la
momentul livrării este nu mai puțin
de 1 an.
Kitul diagnostic prevăzut pentru nu
mai mult de 50 dispozitive, dacă
termenul de valabilitate de la
momentul livrării este nu
mai puțin de 2 ani.
Sensibilitate
100% evaluată pe mostre
confirmate ca pozitive la anticorpii
anti-HIV1/2
Specificitate
 Nu mai puțin de 99,5%. Cerințe
tehnice suplimentare:

1. Termenul de valabilitate - Către
ziua furnizării mărfii beneficiarului
nu mai puțin de 90% din termenul
de la data producerii până la data
expirării indicate în certificatul
analitic (certificat de calitate).
2. Standard de fabricare – Certificat
ISO pentru IVD, Certificat CE,
precalificare OMS.
3. Prezentarea instrucțiunii
originale la test și traduse în limba
de stat.

33000000-0

100.00Bucată4.4 Test rapid de confirmare a anticorpilor anti
HIV ½ direct din  sânge

Principiul testului
Testul de confirmare HIV 1/2 este
un test imunocromatografic de o
singură utilizare pentru confirmarea
și diferențierea anticorpilor
individuali la tipurile 1 și 2 ale
virusului imunodeficienței umane
(HIV-1 și HIV-2) în sângele
integral al sângelui, sau probe de
plasmă.
Prezentarea trusei
Format – dispozitive individuale
pentru fiecare eșantion de sânge
Numărul de manipulări minimal –
picurarea eșantionului integru
nemijlocit în dispozitiv
Este asigurat controlul intern al
calității lotului de lucru
Efectuarea testării nu necesită
aplicarea aparatajului special
Truse conține toți reactivii și
accesoriile necesare pentru
efectuarea testării
Validarea testului și evaluarea
rezultatelor testării vizuală
În instrucțiune sunt descrise clar și
concret – procedeul de testare,

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

100.00Bucată4.4 Test rapid de confirmare a anticorpilor anti
HIV ½ direct din  sânge

validarea și interpretarea
rezultatelor, procedura la obținerea
rezultatelor pozitive sau suspecte,
precauții speciale pentru depozitare,
termenul de valabilitate, securitate
și precauții de lucru.
Instrucțiunea este prezentată în
limba română sau rusă.
Kitul diagnostic prevăzut pentru  20
de dispozitive.
 Sensibilitate
100% evaluată pe mostre
confirmate ca pozitive la anticorpii
anti-HIV1/2
Specificitate
Nu mai puțin de 99,5%. Cerințe
tehnice suplimentare:

1. Termenul de valabilitate - Către
ziua furnizării mărfii beneficiarului
nu mai puțin de 90% din termenul
de la data producerii până la data
expirării indicate în certificatul
analitic (certificat de calitate).
2. Standard de fabricare – Certificat
ISO pentru IVD, Certificat CE,
precalificare OMS.
3. Prezentarea instrucțiunii
originale la test și traduse în limba
de stat.

33000000-0

600.00Bucată4.5 CD4 rapid test Principiul testului
Teste rapid pentru determinarea
celulelor CD4
 Prezentarea trusei
 Test rapid pentru detectarea
numărului de copii CD4.
Rezultatele sunt interpretate vizual
prin compararea intensității culorii
liniei de testare (T) cu linia de
referință 350 sau 500. Cerințe
tehnice suplimentare:

1. Termenul de valabilitate - Către
ziua furnizării mărfii beneficiarului
nu mai puțin de 90% din termenul
de la data producerii până la data
expirării indicate în certificatul
analitic (certificat de calitate).
2. Standard de fabricare – Certificat
ISO pentru IVD, Certificat CE,
precalificare OMS.
3. Prezentarea instrucțiunii
originale la test și traduse în limba
de stat.

33000000-0

100.00Bucată4.6 HLA* B 5701 Real time Principiul testului
Test real time pentru determinarea
alelei HLA* B 5701
Prezentarea trusei
Testul HLA B * 5701 Real-TM se
bazează pe două procese majore:
izolarea ADN-ului genomic din
specimene și amplificare în timp

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

100.00Bucată4.6 HLA* B 5701 Real time real cu primeri specifici alelelor.
PCR în timp real. MATERIALE
PREVĂZUTE
Reactiv Descriere Volum, ml
Cantitate
PCR-mix-1-FRT HLA lichid
limpede incolor 0,6 2 tuburi
RT-PCR-mix-2-FL lichid limpede
incolor 0,3 2 tuburi
Polimerază (TaqF) lichid limpede
incolor 0,03 2 tuburi
TE-tampon lichid incolor incolor
0,07 2 tuburi
ADN - ul de control pozitiv HLA B
* 5701 și
ADN uman (C +) lichid limpede
incolor 0,2 1 tub
Control negativ (C -) * lichid
limpede incolor 0,5 4 tuburi
monitorizarea intensităților
fluorescenței permite detectarea
acumulării produsului fără
redeschiderea tuburilor de reacție
după rularea PCR. Kitul HLA B *
5701 Real-TM PCR este o metodă
calitativă
test care conține IC Controlul intern
(gena beta-globină umană), care
permite controlul
prezența materialului celular în
kitul de extragere a probei și a
ADN-ului. ". Cerințe tehnice
suplimentare:

1. Termenul de valabilitate - Către
ziua furnizării mărfii beneficiarului
nu mai puțin de 90% din termenul
de la data producerii până la data
expirării indicate în certificatul
analitic (certificat de calitate).
2. Standard de fabricare – Certificat
ISO pentru IVD, Certificat CE,
precalificare OMS.
3. Prezentarea instrucțiunii
originale la test și traduse în limba
de stat.

33000000-0

20.00Bucată4.7 Buffer diluant Diluant pentru utilizarea testelor
rapide de diagnostic HIV. Cerințe
tehnice suplimentare:

1. Termenul de valabilitate - Către
ziua furnizării mărfii beneficiarului
nu mai puțin de 90% din termenul
de la data producerii până la data
expirării indicate în certificatul
analitic (certificat de calitate).
2. Standard de fabricare – Certificat
ISO pentru IVD, Certificat CE,
precalificare OMS.
3. Prezentarea instrucțiunii
originale la test și traduse în limba
de stat.

33000000-0

5 Formule de început și cele de continuare
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

pentru alimentația copiilor născuți de
mame infectate cu HIV

4148.00Kilogram5.1 Formule de început pentru copiii cu vîrsta pînă
la 6 luni

"Vor fi produse pe bază de proteine
din lapte de vacă şi vor avea
următoarea compoziţie esenţială:
1. Energie
Minimum
250 kJ/100 ml
(60 kcal/100 ml)
Maximum
295 kJ/100 ml
(70 kcal/100 ml)
2. Proteine
Minimum
0,45 g/100 kJ
(1,8 g/100 kcal)
Maximum
0,7 g/100 kJ
(3 g/100 kcal)
3.Taurina – maximum  2,9 mg/100
kJ (12 mg/100 kcal).
4. Colina
Minimum
1,7 mg/100 kJ
(7 mg/100 kcal)
 Maximum
12 mg/100 kJ
(50 mg/100 kcal)
5. Lipide
Minimum
1,05 g/100 kJ
 (4,4 g/100 kcal)
 Maximum
 1,4 g/100 kJ
(6,0 g/100 kcal)
a) Produsul propus nu va conţine:
ulei din seminţe de susan;
ulei din seminţe de bumbac;
b) acid lauric şi acid miristic -
maximum – separat sau împreună:
20 % din conţinutul total de
grăsimi;
c) conţinutul de izomeri trans ai
acizilor graşi maximum 3 % din
conţinutul total de grăsimi;
d) conţinutul de acid erucic
maximum 1 % din conţinutul total
de grăsimi;
e) acid linoleic (sub formă de
gliceride = linoleaţi):
Minimum
70 mg/100 kJ
(300 mg/100 kcal)
Maximum
285 mg/100 kJ
(1200 mg/100 kcal)
f) conţinutul de acid alfa-linolenic -
minimum 12 mg/100 kJ (50 mg/100
kcal).
Raportul acid linoleic/acid alfa-
linolenic – minimum 5 - maximum
15;
g) Se admite adăugarea acizilor
graşi polinesaturaţi (AGP) cu
catene lungi de 20 şi 22 atomi de

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

4148.00Kilogram5.1 Formule de început pentru copiii cu vîrsta pînă
la 6 luni

carbon. În acest caz, conţinutul lor
nu trebuie să depăşească:
1 % din conţinutul total de grăsimi
pentru AGP n-3; şi
2 % din conţinutul total de grăsimi
pentru AGP n-6 [1 % din conţinutul
total de grăsimi pentru acidul
arahidonic (20:4 n-6)];
h) conţinutul de acid
eicosapentaenoic (20:5 n-3) nu
trebuie să depăşească conţinutul de
acid docosahexaenoic (22:6 n-3);
i) conţinutul de acid
docosahexaenoic (22:6 n-3) nu
trebuie să-l depăşească pe cel de
AGP n-6.
6. Fosfolipide - maximum   2 g/l.
7. Inozitol
Minimum
1 mg/100 kJ
(4 mg/100 kcal)
 Maximum
10 mg/100 kJ
(40 mg/100 kcal)
8. Carbohidraţi
Minimum
2,2 g/100 kJ
(9 g/100 kcal)
 Maximum
 3,4 g/100 kJ
(14 g/100 kcal)
a) Se admit doar următorii
carbohidrați:
lactoză;
maltoză;
maltodextrine;
sirop de glucoză sau sirop de
glucoză deshidratat;
amidon prefiert  în mod natural fără
gluten;
amidon gelatinizat;
b) lactoză - minimum – 1,1g/100 kJ
(4,5 g/100 kcal).
e) amidon prefiert şi/sau amidon
gelatinizat - maximum  2 g/100 ml
şi 30 % din conţinutul total de
carbohidraţi.
9. Fructooligozaharide şi
galactooligozaharide - conţinutul
lor nu trebuie să depăşească 0,8
g/100 ml într-o combinaţie de 90 %
oligogalactozil-lactoză şi de 10 %
oligofructozil-zaharoză cu greutate
moleculară mare.
10. Substanţe minerale
Sodiu (mg)
Pentru 100 kJ
 Minimum  5 Maximum 14
Pentru 100 kcal
Minimum 20 Maximum 60
Potasiu (mg)
Pentru 100 kJ
 Minimum  15 Maximum 38
Pentru 100 kcal
Minimum 60 Maximum 160
Clorură (mg)

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

4148.00Kilogram5.1 Formule de început pentru copiii cu vîrsta pînă
la 6 luni

Pentru 100 kJ
 Minimum  12 Maximum 38
Pentru 100 kcal
Minimum 50 Maximum 160
Calciu (mg)
Pentru 100 kJ
 Minimum  12 Maximum 33
Pentru 100 kcal
Minimum 50 Maximum 140
Fosfor (mg)
Pentru 100 kJ
 Minimum  6 Maximum 22
Pentru 100 kcal
Minimum 5 Maximum 90
Magneziu (mg)
Pentru 100 kJ
 Minimum  1,2 Maximum 3,6
Pentru 100 kcal
Minimum 0,3 Maximum 15
Fier (mg)
Pentru 100 kJ
 Minimum  0,07 Maximum 0,3
Pentru 100 kcal
Minimum 0,5 Maximum 1,3

Zinc (mg)
Pentru 100 kJ
 Minimum  0.12 Maximum 0.36
Pentru 100 kcal
Minimum 35 Maximum 1.5
Cupru (μg)
Pentru 100 kJ
 Minimum  8,4 Maximum 25
Pentru 100 kcal
Minimum 10 Maximum 100
Iod (μg)
Pentru 100 kJ
 Minimum  2,5 Maximum 12
Pentru 100 kcal
Minimum 10 Maximum 50
Seleniu (μg)
Pentru 100 kJ
 Minimum  0,25 Maximum 2,2
Pentru 100 kcal
Minimum 1 Maximum 9
Mangan (μg)
Pentru 100 kJ
 Minimum  0,25 Maximum 25
Pentru 100 kcal
Minimum 1 Maximum 100
Fluorură (μg)
Pentru 100 kJ
 Minimum  - Maximum 25
Pentru 100 kcal
Minimum - Maximum 100
Raportul calciu/fosfor trebuie să fie
de cel puţin 1, dar nu depăşeşte 2.
11. Vitamine
Vitamina A(μg-RE)
Pentru 100 kJ
Minimum 14 Maximum 43
Pentru 100 kcal
 Minimum 60 Maximum 180
Vitamina D (μg)
Pentru 100 kJ
Minimum 0,25 Maximum 0,65

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

4148.00Kilogram5.1 Formule de început pentru copiii cu vîrsta pînă
la 6 luni

Pentru 100 kcal
 Minimum 1 Maximum 0,25
Tiamină (μg)
Pentru 100 kJ
Minimum 14 Maximum 72
Pentru 100 kcal
 Minimum 60 Maximum 300
Riboflavină (μg)
Pentru 100 kJ
Minimum 19 Maximum 95
Pentru 100 kcal
 Minimum 80 Maximum 400
Niacină (μg)
Pentru 100 kJ
Minimum 72 Maximum 375
Pentru 100 kcal
 Minimum 300 Maximum 1500

Acid pantotenic (μg)
Pentru 100 kJ
Minimum 95 Maximum 475
Pentru 100 kcal
 Minimum 400 Maximum 2000
Vitamina B6 (μg)
Pentru 100 kJ
Minimum 9 Maximum 42
Pentru 100 kcal
 Minimum 35 Maximum 175
Biotină (μg)
Pentru 100 kJ
Minimum 0,4 Maximum 1,8
Pentru 100 kcal
 Minimum 1,5 Maximum 7,5
Acid folic (μg)
Pentru 100 kJ
Minimum 2,5 Maximum 12
Pentru 100 kcal
 Minimum 10 Maximum 50
Vitamina B12 (μg)
Pentru 100 kJ
Minimum 0,025 Maximum 0,12
Pentru 100 kcal
 Minimum 0,1 Maximum 0,5
Vitamina C (mg)
Pentru 100 kJ
Minimum 2,5 Maximum 7,5
Pentru 100 kcal
 Minimum 10 Maximum 30
Vitamina K (μg)
Pentru 100 kJ
Minimum 1 Maximum 6
Pentru 100 kcal
 Minimum 4 Maximum 25
Vitamina E (mg α-TE)
Pentru 100 kJ
Minimum
0,5/g acizi graşi polinesaturaţi
exprimaţi în acid linoleic corectat
pentru legături duble dar în nici un
caz mai puţin de 0,1 mg pentru 100
de kJ disponibili
 Maximum 1,2
Pentru 100 kcal
 Minimum 0,5/g acizi graşi
polinesaturaţi exprimaţi în acid
linoleic corectat pentru legături
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

4148.00Kilogram5.1 Formule de început pentru copiii cu vîrsta pînă
la 6 luni

duble, dar în nici un caz mai puţin
de 0,5 mg pentru 100 de kcal
disponibile
Maximum 5
12. Nucleotide
Se pot adăuga următoarele
nucleotide:
Citidină 5′-monofosfat
Maximum
 (mg/100 kJ) 0,6 (mg/100 kcal) 2,5
Uridin 5′-monofosfat Maximum
 (mg/100 kJ) 0,42 (mg/100 kcal)
1,75
Adenozină 5′-monofosfat
Maximum
 (mg/100 kJ) 0,36 (mg/100 kcal) 1,5
Guanozină 5′-monofosfat
Maximum
 (mg/100 kJ) 0,12 (mg/100 kcal) 0,5
Inozină 5′-monofosfat
Maximum
 (mg/100 kJ) 0,24 (mg/100 kcal) 1

33000000-0

2764.00Kilogram5.2 Formule de continuare pentru copiii cu vîrsta
6-12 luni

"Vor fi produse pe bază de proteine
din lapte de vacă şi vor avea
următoarea compoziţie esenţială:
1. Energie
Minimum
250 kJ/100 ml
(60 kcal/100 ml)
Maximum
295 kJ/100 ml
(70 kcal/100 ml)
2. Proteine
Minimum
0,45 g/100 kJ
(1,8 g/100 kcal)
Maximum
0,7 g/100 kJ
(3 g/100 kcal)
3.Taurina – maximum  2,9 mg/100
kJ (12 mg/100 kcal).
4. Lipide
Minimum
0,96 g/100 kJ
 (4,0 g/100 kcal)
 Maximum
 1,4 g/100 kJ
(6,0 g/100 kcal)
a) Produsul propus nu va conţine:
ulei din seminţe de susan;
ulei din seminţe de bumbac;
b) acid lauric şi acid miristic -
maximum – separat sau împreună:
20 % din conţinutul total de
grăsimi;
c) conţinutul de izomeri trans ai
acizilor graşi maximum 3 % din
conţinutul total de grăsimi;
d) conţinutul de acid erucic
maximum 1 % din conţinutul total
de grăsimi;
e) acid linoleic (sub formă de
gliceride = linoleaţi):
Minimum

33000000-0
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CantitateaUnitatea de
măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

2764.00Kilogram5.2 Formule de continuare pentru copiii cu vîrsta
6-12 luni

70 mg/100 kJ
(300 mg/100 kcal)
Maximum
285 mg/100 kJ
(1200 mg/100 kcal)
f) conţinutul de acid alfa-linolenic -
minimum 12 mg/100 kJ (50 mg/100
kcal).
Raportul acid linoleic/acid alfa-
linolenic trebuie să fie de cel puțin
5, dar sa nu depășească 15;
g) Se admite adăugarea acizilor
graşi polinesaturaţi (AGP) cu
catene lungi de 20 şi 22 atomi de
carbon. În acest caz, conţinutul lor
nu trebuie să depăşească:
1 % din conţinutul total de grăsimi
pentru AGP n-3; şi
2 % din conţinutul total de grăsimi
pentru AGP n-6 [1 % din conţinutul
total de grăsimi pentru acidul
arahidonic (20:4 n-6)];
h) conţinutul de acid
eicosapentaenoic (20:5 n-3) nu
trebuie să depăşească conţinutul de
acid docosahexaenoic (22:6 n-3);
i) conţinutul de acid
docosahexaenoic (22:6 n-3) nu
trebuie să-l depăşească pe cel de
LCP n-6.
5. Fosfolipide - maximum   2 g/l.
6. Inozitol
Minimum
1 mg/100 kJ
(4 mg/100 kcal)
 Maximum
10 mg/100 kJ
(40 mg/100 kcal)
7. Carbohidraţi
Minimum
2,2 g/100 kJ
(9 g/100 kcal)
 Maximum
 3,4 g/100 kJ
(14 g/100 kcal)
a) Se admit doar următorii
carbohidrați:
lactoză;
maltoză;
maltodextrine;
sirop de glucoză sau sirop de
glucoză deshidratat;
amidon prefiert  în mod natural fără
gluten;
amidon gelatinizat;
b) lactoză - minimum – 1,1g/100 kJ
(4,5 g/100 kcal).
8. Fructooligozaharide şi
galactooligozaharide - conţinutul
lor nu trebuie să depăşească 0,8
g/100 ml într-o combinaţie de 90 %
oligogalactozil-lactoză şi de 10 %
oligofructozil-zaharoză cu greutate
moleculară mare.
9. Substanţe minerale
Sodiu (mg)
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

2764.00Kilogram5.2 Formule de continuare pentru copiii cu vîrsta
6-12 luni

Pentru 100 kJ
 Minimum  5 Maximum 14
Pentru 100 kcal
Minimum 20 Maximum 60
Potasiu (mg)
Pentru 100 kJ
 Minimum  15 Maximum 38
Pentru 100 kcal
Minimum 60 Maximum 160
Clorură (mg)
Pentru 100 kJ
 Minimum  12 Maximum 38
Pentru 100 kcal
Minimum 50 Maximum 160
Calciu (mg)
Pentru 100 kJ
 Minimum  12 Maximum 33
Pentru 100 kcal
Minimum 50 Maximum 140
Fosfor (mg)
Pentru 100 kJ
 Minimum  6 Maximum 22
Pentru 100 kcal
Minimum 5 Maximum 90
Magneziu (mg)
Pentru 100 kJ
 Minimum  1,2 Maximum 3,6
Pentru 100 kcal
Minimum 0,3 Maximum 15
Fier (mg)
Pentru 100 kJ
 Minimum  0,07 Maximum 0,3
Pentru 100 kcal
Minimum 0,5 Maximum 1,3

Zinc (mg)
Pentru 100 kJ
 Minimum  0.12 Maximum 0.36
Pentru 100 kcal
Minimum 35 Maximum 1.5
Cupru (μg)
Pentru 100 kJ
 Minimum  8,4 Maximum 25
Pentru 100 kcal
Minimum 10 Maximum 100
Iod (μg)
Pentru 100 kJ
 Minimum  2,5 Maximum 12
Pentru 100 kcal
Minimum 10 Maximum 50
Seleniu (μg)
Pentru 100 kJ
 Minimum  0,25 Maximum 2,2
Pentru 100 kcal
Minimum 1 Maximum 9
Mangan (μg)
Pentru 100 kJ
 Minimum  0,25 Maximum 25
Pentru 100 kcal
Minimum 1 Maximum 100
Fluorură (μg)
Pentru 100 kJ
 Minimum  - Maximum 25
Pentru 100 kcal
Minimum - Maximum 100
Raportul calciu/fosfor trebuie să fie
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măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

2764.00Kilogram5.2 Formule de continuare pentru copiii cu vîrsta
6-12 luni

de cel puţin 1, dar nu depăşeşte 2.
10. Vitamine
Vitamina A(μg-RE)
Pentru 100 kJ
Minimum 14 Maximum 43
Pentru 100 kcal
 Minimum 60 Maximum 180
Vitamina D (μg)
Pentru 100 kJ
Minimum 0,25 Maximum 0,65
Pentru 100 kcal
 Minimum 1 Maximum 0,25
Tiamină (μg)
Pentru 100 kJ
Minimum 14 Maximum 72
Pentru 100 kcal
 Minimum 60 Maximum 300
Riboflavină (μg)
Pentru 100 kJ
Minimum 19 Maximum 95
Pentru 100 kcal
 Minimum 80 Maximum 400
Niacină (μg)
Pentru 100 kJ
Minimum 72 Maximum 375
Pentru 100 kcal
 Minimum 300 Maximum 1500

Acid pantotenic (μg)
Pentru 100 kJ
Minimum 95 Maximum 475
Pentru 100 kcal
 Minimum 400 Maximum 2000
Vitamina B6 (μg)
Pentru 100 kJ
Minimum 9 Maximum 42
Pentru 100 kcal
 Minimum 35 Maximum 175
Biotină (μg)
Pentru 100 kJ
Minimum 0,4 Maximum 1,8
Pentru 100 kcal
 Minimum 1,5 Maximum 7,5
Acid folic (μg)
Pentru 100 kJ
Minimum 2,5 Maximum 12
Pentru 100 kcal
 Minimum 10 Maximum 50
Vitamina B12 (μg)
Pentru 100 kJ
Minimum 0,025 Maximum 0,12
Pentru 100 kcal
 Minimum 0,1 Maximum 0,5
Vitamina C (mg)
Pentru 100 kJ
Minimum 2,5 Maximum 7,5
Pentru 100 kcal
 Minimum 10 Maximum 30
Vitamina K (μg)
Pentru 100 kJ
Minimum 1 Maximum 6
Pentru 100 kcal
 Minimum 4 Maximum 25
Vitamina E (mg α-TE)
Pentru 100 kJ
Minimum
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măsura

Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

2764.00Kilogram5.2 Formule de continuare pentru copiii cu vîrsta
6-12 luni

0,5/g acizi graşi polinesaturaţi
exprimaţi în acid linoleic corectat
pentru legături duble dar în nici un
caz mai puţin de 0,1 mg pentru 100
de kJ disponibili
 Maximum 1,2
Pentru 100 kcal
 Minimum 0,5/g acizi graşi
polinesaturaţi exprimaţi în acid
linoleic corectat pentru legături
duble, dar în nici un caz mai puţin
de 0,5 mg pentru 100 de kcal
disponibile
Maximum 5
11. Nucleotide
Se pot adăuga următoarele
nucleotide:
Citidină 5′-monofosfat
Maximum
 (mg/100 kJ) 0,6 (mg/100 kcal) 2,5
Uridin 5′-monofosfat Maximum
 (mg/100 kJ) 0,42 (mg/100 kcal)
1,75
Adenozină 5′-monofosfat
Maximum
 (mg/100 kJ) 0,36 (mg/100 kcal) 1,5
Guanozină 5′-monofosfat
Maximum
 (mg/100 kJ) 0,12 (mg/100 kcal) 0,5
Inozină 5′-monofosfat
Maximum
 (mg/100 kJ) 0,24 (mg/100 kcal) 1
Valorile componentelor formulelor
vor fi indicate în kJ sau kcal.

33000000-0

6 Teste necesare diagnosticării și confirmării
sifilisului

550000.00Bucată6.1 Teste pentru determinarea anticorpilor la
antigenul cardiolipinic testul RPR – test
netreponemic (nespecific) -100 teste în set

Prezentarea trusei
Suspensie antigenica:
microparticule de carbune acoperite
cu complexe lipidice: cardiolipina,
lecitina si colesterol, cu conservant.
Control pozitiv -  preparat din ser
imun cu conservant. Control
negativ - preparat din ser cu
conservant.
Carduri  pentru test - De unică
folosință sau carduri reutilizabili
pînă la 10 locuri rotunde cu
marginea colorată sau evidențiata,
incluse în set pentru 100 teste.
Baghete pentru etalarea probei - de
unică folosință incluse în  set pentru
100 teste.
Sensibilitate  99.99%
Specificitate ≥ 98%
Cerințe tehnice suplimentare:
1. Termenul de valabilitate - Către
ziua furnizării mărfii beneficiarului
nu mai puțin de 12 luni.
2. Standard de fabricare – Certificat
ISO pentru IVD, Certificat CE,
certificatul de înregistrare şi punere

33000000-0
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Specificarea tehnică deplină
solicitată, Standarde de referinţăNr. d/o Denumire: Bunuri solicitateCod CPV

550000.00Bucată6.1 Teste pentru determinarea anticorpilor la
antigenul cardiolipinic testul RPR – test
netreponemic (nespecific) -100 teste în set

pe piaţă în ţara de origine.
3. La cerere de prezentat mostre
pentru testare. Ofertantul sa asigure
prezența specialistului la
procedurile de testare a monstrelor.
4. Test sistemele pentru
determinarea  imună globulinelor
IgM şi IgG să fie de la același
producător.
5. Prezentarea instrucțiunii
originale la test și traduse în limba
română sau rusă.

33000000-0

15000.00Bucată6.2 Teste TPHA – pentru detecţia anticorpilor
antitreponema palidum în serul sanguin uman
prin microhepaglutinare

Prezentarea trusei
Celule sensibilizante eritrocite de
găină conservate şi sensibilizate cu
antigen                   T. Palidum
Seruri de control
Seruri pozitive – serum s-au plasmă
umană defibrinată
Seruri negative – serum s-au
plasmă umană defibrinată
Diluent  - soluţie salină cu
absorbant.
Reactivele să păstreze stabilitatea la
tº - 4ºC;
Repartizarea reagenţilor în plăci
doar cu pipeta automată;
Fiecare Kit să fie prevăzut pentru
200 teste;
 Sensibilitate 100%;
Specificitate 100%; Cerințe tehnice
suplimentare:
1. Termenul de valabilitate - Către
ziua furnizării mărfii beneficiarului
nu mai puțin de 12 luni.
2. Standard de fabricare – Certificat
ISO pentru IVD, Certificat CE,
certificatul de înregistrare şi punere
pe piaţă în ţara de origine.
3. La cerere de prezentat mostre
pentru testare. Ofertantul sa asigure
prezența specialistului la
procedurile de testare a monstrelor.
4. Test sistemele pentru
determinarea  imună globulinelor
IgM şi IgG să fie de la același
producător.
5. Prezentarea instrucțiunii
originale la test și traduse în limba
română sau rusă.

33000000-0

2880.00Bucată6.3 Set imunoenzimatic pentru aprecierea
anticorpilor IgG anti Treponema Palidum.

Prezentarea trusei  Stripuri
sensibilizate cu anticorpi specifici
IgG anti Treponema Palidum.
Stripuri detaşabile cu posibilitatea
folosirii godeurilor unice.
Probe pozitive de control,
inactivate.
Probe negative de control,
inactivate.
Conjugat flacon. Anticorpi specifici
IgG marcată.
Soluţie (flacon) – pentru diluţia

33000000-0
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2880.00Bucată6.3 Set imunoenzimatic pentru aprecierea
anticorpilor IgG anti Treponema Palidum.

prealabilă.
Soluţie (flacon) – pentru diluţia
serului.
Soluţie (flacon) – pentru diluţia
conjugatului.
Soluţie bufer fosfat - salină
concentrată
Soluţie bufer substrat.
Tetrametilbenzidin (flacon).
Stop – reagent (flacon).
Peliculă pentru acoperirea planşetei.
Vârfuri de o singură utilizare.
Sensibilitate > 99,5%
Stabilitatea – 100%
 Specificitate  > 99,5%
 Cerințe tehnice suplimentare:
1. Termenul de valabilitate - Către
ziua furnizării mărfii beneficiarului
nu mai puțin de 12 luni.
2. Standard de fabricare – Certificat
ISO pentru IVD, Certificat CE,
certificatul de înregistrare şi punere
pe piaţă în ţara de origine.
3. La cerere de prezentat mostre
pentru testare. Ofertantul sa asigure
prezența specialistului la
procedurile de testare a monstrelor.
4. Test sistemele pentru
determinarea  imună globulinelor
IgM şi IgG să fie de la același
producător.
5. Prezentarea instrucțiunii
originale la test și traduse în limba
română sau rusă.

33000000-0

1440.00Bucată6.4 Set imunoenzimatic pentru detectarea
anticorpilor IgM anti Treponema Palidum.

Prezentarea trusei : Stripuri
sensibilizate cu anticorpi specifici
IgM anti Treponema Palidum.
Stripuri detaşabile cu posibilitatea
folosirii godeurilor unice.
Probe pozitive de control,
inactivate.
Probe negative de control,
inactivate.
Conjugat (flacon) . Anticorpi
specifici IgM marcată.
Soluţie (flacon) – pentru diluţia
prealabilă.
Soluţie (flacon) – pentru diluţia
serului şi conjugatului.
Soluţie bufer fosfat - salin
concentrată.
Soluţie bufer  substrat.
Tetrametilbenzidin (flacon).
Stop – reagent (flacon).
Peliculă pentru acoperirea planşetei.
Vârfuri de o singură utilizare.
Stripuri detaşabile cu posibilitatea
folosirii godeurilor unice
Sensibilitate > 99,5%
Stabilitatea – 100%
Specificitate > 99,5% Cerințe
tehnice suplimentare:
1. Termenul de valabilitate - Către
ziua furnizării mărfii beneficiarului
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1440.00Bucată6.4 Set imunoenzimatic pentru detectarea
anticorpilor IgM anti Treponema Palidum.

nu mai puțin de 12 luni.
2. Standard de fabricare – Certificat
ISO pentru IVD, Certificat CE,
certificatul de înregistrare şi punere
pe piaţă în ţara de origine.
3. La cerere de prezentat mostre
pentru testare. Ofertantul sa asigure
prezența specialistului la
procedurile de testare a monstrelor.
4. Test sistemele pentru
determinarea  imună globulinelor
IgM şi IgG să fie de la același
producător.
5. Prezentarea instrucțiunii
originale la test și traduse în limba
română sau rusă.
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100.00Bucată6.5 Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis
prin Western blot Ig G

Prezentarea trusei kit – 16/20/24
teste
Fiecare test sistem să conţină
treiler, planşetă specială din
polisterol. Reagenţii, soluţiile din
set să fie lichizi şi gata de lucru, în
cazul când nu sânt
liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie
stabile mai mult de 30 zile. Test
sistemul să conţină nu mai puţin de
cinci calibratori pentru
determinarea cantitativă a
anticorpilor. Setul să conţină, in
afară de controlul pozitiv şi negativ,
calibrator pentru seturile cu
determinare calitativă a antigenelor
şi anticorpilor.
Stripurile să fie detaşabile,
posibilitatea de a rupe stripul şi de a
folosi câte un godeu. Să fie posibil
de a testa câte оprobă. Sensibilitate
> 99,8% Cerințe tehnice
suplimentare:
1. Termenul de valabilitate - Către
ziua furnizării mărfii beneficiarului
nu mai puțin de 12 luni.
2. Standard de fabricare – Certificat
ISO pentru IVD, Certificat CE,
certificatul de înregistrare şi punere
pe piaţă în ţara de origine.
3. La cerere de prezentat mostre
pentru testare. Ofertantul sa asigure
prezența specialistului la
procedurile de testare a monstrelor.
4. Test sistemele pentru
determinarea  imună globulinelor
IgM şi IgG să fie de la același
producător.
5. Prezentarea instrucțiunii
originale la test și traduse în limba
română sau rusă.
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100.00Bucată6.6 Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis
prin Western blot Ig M

Prezentarea trusei  kit – 16/20/24
teste
Fiecare test sistem să conţină
treiler, planşetă specială din
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100.00Bucată6.6 Test sisteme pentru diagnosticul bolii sifilis
prin Western blot Ig M

polisterol. Reagenţii, soluţiile din
set să fie lichizi şi gata de lucru, în
cazul când nu sânt
liofilizaţi.Soluţiile de lucru să fie
stabile mai mult de 30 zile. Test
sistemul să conţină nu mai puţin de
cinci calibratori pentru
determinarea cantitativă a
anticorpilor. Setul să conţină, in
afară de controlul pozitiv şi negativ,
calibrator pentru seturile cu
determinare calitativă a antigenelor
şi anticorpilor.
Stripurile să fie detaşabile,
posibilitatea de a rupe stripul şi de a
folosi câte un godeu. Să fie posibil
de a testa câte оprobă. Sensibilitate
> 99,8%
 Cerințe tehnice suplimentare:
1. Termenul de valabilitate - Către
ziua furnizării mărfii beneficiarului
nu mai puțin de 12 luni.
2. Standard de fabricare – Certificat
ISO pentru IVD, Certificat CE,
certificatul de înregistrare şi punere
pe piaţă în ţara de origine.
3. La cerere de prezentat mostre
pentru testare. Ofertantul sa asigure
prezența specialistului la
procedurile de testare a monstrelor.
4. Test sistemele pentru
determinarea  imună globulinelor
IgM şi IgG să fie de la același
producător.
5. Prezentarea instrucțiunii
originale la test și traduse în limba
română sau rusă.
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300.00Bucată6.7 Godeuri TPHA – Placi pentru efectuarea testelor
TPHA Cerințe tehnice
suplimentare:
1. Termenul de valabilitate - Către
ziua furnizării mărfii beneficiarului
nu mai puțin de 12 luni.
2. Standard de fabricare – Certificat
ISO pentru IVD, Certificat CE,
certificatul de înregistrare şi punere
pe piaţă în ţara de origine.
3. La cerere de prezentat mostre
pentru testare. Ofertantul sa asigure
prezența specialistului la
procedurile de testare a monstrelor.
4. Test sistemele pentru
determinarea  imună globulinelor
IgM şi IgG să fie de la același
producător.
5. Prezentarea instrucțiunii
originale la test și traduse în limba
română sau rusă.
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Termenul de livrare/prestare/executare solicitat și locul destinaţiei finale:
în tranșe conform graficului de livrare
DDP - Franco destinație vămuit

Documentele/cerinţele de calificare pentru operatorii economici includ următoarele:
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Cerințe suplimentare față de documentNr. d/o Denumirea documentului/cerinței Obligativitatea

1 Neimplicarea în practici frauduloase și de corupere - original - Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului F 3.4 din documentatia Standard
confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei
Ofertantului;

Da

2 Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate
cu prevederile legale din ţara în care ofertantul este
stabilit

Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras
din Registrul de Stat al persoanelor juridice - copie,
confirmată prin aplicarea semnăturii şi ştampilei
ofertantului Operatorul economic nerezident va
prezenta documente din ţara de origine care dovedesc
forma de înregistrare/atestare ori apartenenţa din punct
de vedere profesional

Da

3 Actul care atestă dreptul de a livra
bunuri/lucrări/servicii

Copie – confirmată prin semnătura şi ștampila
ofertantului

Nu

4 Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de
resurse creditare sau alte mijloace financiare (suma)

Nu se cere Nu

5 Prezentarea de dovezi privind  conformitatea
produselor, identificată prin referire la specificații sau
standard relevante

corespunderea fiecărui parametru tehnic și standard de
calitate, pentru fiecare poziție în mod individual va fi
confirmată în mod obligatoriu, prin prezentarea
documentelor confirmative, cu indicarea paginei din
pașaportul tehnic, manualul utilizatorului, pliantul
produsului (emise de producător). Ofertantul va
evidenția, marca în pagina indicată, din fișa tehnică
textul care confirmă specificația în cauză. Certificatele
de calitate/standartizare vor fi prezentate inclusiv cu
anexele corespunzătoare.

Da

6 Demonstrarea experienței operatorului economic în
domeniul de activitate aferent obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit

Declarație privind experiența similară conform
Formularului (se va indica) sau Declarație privind lista
principalelor lucrări executate în ultimul an de
activitate conform Formularului (se va indica)

Nu

7 Demonstrarea accesului la infrastructura/mijloacele
indicate de autoritatea contractantă, pe care aceasta le
consideră necesare pentru îndeplinirea contractului ce
urmează a fi atribuit

Declarație privind dotările specifice, utilajul şi
echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului conform Formularului
(se va indica) și Documente care atestă faptul că
operatorul economic se află în posesia utilajelor,
instalațiilor și/sau echipamentelor indicate de
autoritatea contractantă, acestea fiind fie în dotare
proprie, fie închiriate, necesare îndeplinirii contractului

Nu

8 Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la
procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din
Legea nr. 131 din 03.07.2015

Declarație pe proprie răspundere conform
Formularului F 3.5 - original– confirmată prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Ofertantului;

Da

9 Oferta Formularul ofertei F3.1 - original - confirmat prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Ofertantului

Da

10 Informații generale despre ofertant Formularul informativ despre ofertant conform
Formularului (F 3.3) - original - confirmat prin
aplicarea semnăturii şi ştampilei Ofertantului;

Da

11 Raportul financiar Ultima situație financiară - Copie- confirmată prin
semnătură și ștampila Ofertantului

Da

12 Demonstrarea accesului la personalul necesar pentru
îndeplinirea corespunzătoare a obiectului contractului
ce urmează a fi atribuit (personalul de specialitate care
va avea un rol esenţial în îndeplinirea acestuia)

Declarație privind personalul de specialitate propus
pentru implementarea contractului conform Formularul
(se va indica)

Nu

13 Minim ani de experiență specifică în livrarea bunurilor
şi/sau serviciilor similare

Nu se cere Nu

14 Valoarea minimă (suma) a unui contract individual
îndeplinit pe parcursul perioadei indicate (numărul de
ani)

Nu se cere Nu

15 Formularul ofertei F4.1 - original - confirmat prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului;

Da

16 Formularul ofertei F4.2 - original - confirmat prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Participantului;

Da

17 Garanţia pentru ofertă -original- prevăzută în punctul IPO 23.1; conform
formularului F 3.2 din documentația standard

Da

18 Certificat de atribuire a contului bancar –copie– confirmată prin aplicarea semnăturii şi
ştampilei Ofertantului;

Da

19 Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor,
contribuţiilor

–copie– eliberat de Inspectoratul Fiscal (valabilitatea
certificatului - conform cerinţelor Inspectoratului

Da




